
 اسمبلی سیکرٹریٹ خیبر پختونخوا  صوبائی
 فہرست کارروائی

 پیر ءبروز6262اکتوبر62مورخہ

 بجےدوپہر26:22بوقت
 

 تالوت کالم پاک و ترجمہ      ۔1

  -درج ذیل  سواالت کے جوابات دیئے جائیں گے، -:وقفہ سواالت ۔6
 محکمہ ُرکن  صوبائی اسمبلی سوال نمبر  نمبر شمار محکمہ ُرکن  صوبائی اسمبلی سوال نمبر نمبر شمار

جناب خوشدل خان ایڈووکیٹ  5582 (8) ماحولیات جناب سردار خان صاحب 5628 (1)

 صاحب

 آبکاری و محاصل

 آبکاری و محاصل محترمہ حمیرا خاتون صاحبہ 5528 (2) مال محترمہ شگفتہ ملک صاحبہ 5288 (6)

 ماحولیات ادشاہ صالح صاحبملک ب 5538 (1) اوقاف جناب سراج الدین صاحب 5112 (5)

 ماحولیات محترمہ نعمیہ کشور خان صاحبہ 5535 (5) مال جناب عنایت ہللا صاحب 5622 (8)

)اگر        رخصت کے لئے معزز اراکین کی درخواستیں ۔5

 کوئی ہوں(

)اگر        جناب سپیکر صاحب کی جانب سے اعالن ۔8

 کوئی ہو(

 ئے جائیں گے:۔پیش ک استحقاق تحاریکدرجہ ذیل  ۔8

 صاحب، ایم پی اے )کاپی منسلک ہے(جناب میاں نثار گل  منجانب 100نمبر )الف( 

 ، ایم پی اے )کاپی منسلک ہے(جناب صالح الدین صاحب  منجانب121نمبر )ب( 

 )اگر کوئی ہوں(         تحاریک التواء ۔2

 درجہ ذیل توجہ دالؤنوٹسزپیش کئے جائیں گے:۔ ۔1

 صاحب، ایم پی اے )کاپی منسلک ہے(ام الدین عصجناب حافظ   نجانبم 1551نمبر )الف( 

 صاحب، ایم پی اے )کاپی منسلک ہے(جناب نثار احمد   منجانب1526نمبر )ب( 

 

 

 سیکرٹری

 صوبائی اسمبلی خیبر پختونخوا            



PROVINCIAL ASSEMBLY OF KHYBER PAKHTUNKHWA 

LIST OF BUSINESS 

 

Monday, the 26th October, 2  020 at 02:00 P.M 
 

1. Recitation from the Holy Quran followed by its Translation. 
 

2. Question Hour: The following questions will be taken-up for reply,- 

 
S# Question # MPA Department S# Question # MPA Department 

(1)  5628 Mr. Sardar Khan Environment (8)  5582 Mr. Khushdil 
Khan Advocate 

Excise 

(6)  5288 Ms. Shagufta Malik Revenue (2)  5528 Ms. Humaira 

Khatoon 

Excise 

(5)  5112 Mr. Siraj ud Din Auqaf (7) 5538 Malik Badshah 

Saleh 

Environment 

(8)  5622 Mr. Inayatullah Revenue (8) 5535 Ms. Naeema 

Kishwar Khan 

Environment 

 

3. Leave applications of the Honorable Members.   (if any) 

4. Announcement from the Chair.      (if any) 

5. The following Privilege Motions will be taken up:- 

(a)  No. 100 of Mian Nisar Gul, MPA (copy enclosed) 

(b)  No. 101 of Mr. Salah-ud-Din, MPA (copy enclosed 

6. Adjournment Motion.       (if any) 

7.       The following Call Attention Notices will be taken up:- 

(a)  No. 1337 of Hafiz Isam-ud-Din, MPA (copy enclosed) 

(b)  No. 1362 of Mr. Nisar Ahmad, MPA (copy enclosed)  

 

 

 

   Secretary, 

Provincial Assembly of Khyber  

         Pakhtunkhwa 


